
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA VA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLA VA- NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 831 91 Bratislava
oddelenie územného plánu a životného prostredia

Číslo: Star - 1108/2010
V Bratislave dňa 15.7.2010

Oznámenie
o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. l, Bratislava na základe žiadosti
vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Račianskej ul. Č. l v Bratislave,
zastúpených poverený mi zástupcami Mgr. Petrom Puterkom a MUDr. Rastislavom Važanom,
PhD. zo dňa 2. 6. 2010 a na základe vykonanej terénnej ohliadky vykonanej pracovníkmi
referátu životného prostredia tunajšieho úradu a Divízie údržby verejnej zelene EKO -
podniku VPS za účasti zástupcov vlastníkov bytov dňa 15. 6. 2010 oznamuje začatie
správneho konania v zmysle § 3 a 5 zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov vo veci vydania súhlasu na výrub l ks pajaseňa žliazkatého
s obvod om kmeňa 158 cm rastúceho vo dvore bytových domov Račianska - Kominárska -
Šancová na verejnom pozemku parcela Č. 11462/4 v k. Ú. Nové Mesto z dôvodu tienenia
okien bytov, poškodzovania asfaltovej plochy za domom a trávnatej plochy. Dňom
uskutočnenej terénnej ohliadky bolo začaté správne konanie. Pozemok, na ktorom pajaseň
rastie, je Hlavným mestom SR Bratislavou zverený do správy Mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto aje v zozname pozemkov, na ktorých má vykonávať údržbu zelene EKO -
podnik VPS.

Vzhľadom na to, že predmet konania a okolnosti sú správnemu orgánu dostatočne
známe, mestská časť zároveň upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania

Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. Č. l v Bratislave,
Č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
písomne alebo ústne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto



Oznámenie sa doručuje:
N Účastníkom konania:
l. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, sekretariát pána starostu, Tu (správca pozemku)
2. EKO - podnik VPS, Divízia údržby zelene, Halašova 20, 83290 Bratislava 3 (správca

zelene

B/ Na vedomie:
3. Mgr. Peter Puterka, Račianska ul. č. 18, 831 04 Bratislava 3
4. MUDr. Rastislav Važan, Račianska ul. č. 18,831 04 Bratislava 3
5. Hlavné mesto SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. mestskej zelene,

Primaciálne nám. Č. l, 814 99 Bratislava l
6. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06

Bratislava l (zúčastnená osoba)
7. Miestny úrad MČ Bratislava - Nové Mesto - pre zverejnenie na internete (www.banm.sk)

Co. : pán starosta, ÚPŽP - ala
Vybavuje: Mgr. Kmeťková tel. 49253 221


